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OBEC CHLUM SVATÉ MAŘÍ

USNESENÍ
Upravená verze

Ze 4. Veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Chlum Svaté Maří konaného dne 30. 8. 2017
Schválený program
1. Kontrola plnění usnesení z 3. veřejného zasedání v roce 2017
2. Informace o jednání OZ mezi 3. a 4. veřejným zasedáním v roce 2017
3. Schválení čtvrtého rozpočtového opatření v roce 2017
4. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018- 2020
5. Schválení prodeje pozemku 452/17
6. Schválení pronájmu poloviny pozemku 452/12
7. Schválení pronájmu pozemku p.č. 151/10
8. Schválení pronájmu části pozemku 151/10
9. Zprávy výborů
10. Různé
Kontrola plnění usnesení z 3. veřejného zasedání ZO v roce 2017
Všechny úkoly splněny.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
01/04/17- Informaci o jednání ZO mezi 3. a 4.veřejným zasedáním v roce 2017
02/04/17- Zprávu finančního výboru
03/04/17- Zprávu kontrolního výboru
04/04/17 - Cenu za komínové práce v budově č.p. 27 - 47.250,-Kč
05/04/17 - Zakoupení stolu a sedmi židlí do budovy č.p. 27 za cenu 32.791,-Kč

Zastupitelstvo obce schvaluje
06/04/17- program 4. veřejného zasedání konaného dne 30. 8. 2017
07/04/17- čtvrté rozpočtové opatření pro rok 2017
příjmy se zvyšují
pg. 3639 z 831 200,- o 211 000,-Kč na 1 042 200,-Kč
příjmy se zvyšují o 211 000 ,-Kč

-

výdaje rozpočtu se zvyšují:
pg. 6112
z 300.000,pg. 3745
z 900.000,pg. 6320
z 23.000,pg. 6114
z
0,pg. 2223
z
0,výdaje se zvyšují o

o 100.000,o 200.000,o 10.000,o 23.000,o 200.000,-

na 400.000,-Kč
na 1.100.000,-Kč
na
33.000,-Kč
na
23.000,- Kč
na 200.000,-Kč

533.000,-Kč

příjmy se zvyšují z 4.798.850,- o 211.000,- na 5.009.850,-Kč
výdaje se zvyšují z 4.217.950,- o 533.000,- na 4.750.950,-Kč
s přebytkem 258.900,-Kč
08/04/17- střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 - 2020
09/04/17- zakoupení 3. kusů měřičů rychlosti za cenu do 200.000,-Kč
10/04/17 – zakoupení stanu na kulturní akce v ceně do 30.000,-Kč
11/04/17 – navýšení odměny starostovi od srpna 2017
z 17.890,-Kč o 1500,-Kč na 19.390,-Kč
12/04/17 – oprava výtluků na komunikacích v obci za cenu do 100 000,- Kč
13/04/17- zrušení usnesení 13/01/17 z 13. 2. 2017- odměna za opatrovnictví
14/04/17- zakoupení dvou stolů a 14 židlí za cenu 65 582,- Kč
do budovy č.p. 27
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem
15/04/17- smlouvy o prodeji pozemku 452/17 v k.ú Chlum Svaté Maří,
v územním plánu obce vedený jako stavební pozemek o
velikosti 700 m2 paní Ivě Bálešové, trvalé bydliště xxxxx

za cenu 300,-Kč za metr2 což činní celkem 210.000,-Kč
16/04/17- smlouvy o pronájmu poloviny pozemku p.č. 452/12 v k. ú. Chlum

Svaté Maří za účelem zřízení zahrady, o velikosti 380 m2 paní
Ivě Bálešové trvalé bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za cenu 2,-Kč/m2 ročně, což činní celkem 760,-Kč ročně.

-

Zastupitelstvo obce zamítá vyhlásit záměr prodeje
17/04/17- Záměrem obce není prodej pozemku p.č. 361/1 o výměře 276 m2
a pozemku p.č. 361/2 o výměře 84 m2.
Tyto pozemky budou dotčeny pokládkou kabelů VN a NN při
rušení rozvodu elektrické energie po sloupech. Ve stavebním
povolení jsme vedeni jako vlastníci těchto pozemků.
Po realizaci stavby a zavedení věcného břemene do KN bude
možné jednat o prodeji uvedených pozemků.

Zastupitelstvo obce přesunuje na příští veřejné zasedání
18/04/17 – pronájem pozemku p.č. 151/10 panu Miroslavu Utíkalovi , bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxx k využití jako zahrada a na
zpevněné části parkování.
19/04/17 -pronájem pozemku p.č. 151/10 manželům Milanu a Marcele
Adamčíkových, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za účelem udržení zeleně

Hrůza Miroslav
starosta obce

Karel Slobodník
místostarosta obce

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zák. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, je zveřejňováno upravené USNESENÍ zastupitelstva obce Chlum Svaté Maří. Osobní údaje jsou nahrazeny XXX.
Plné znění USNESENÍ zastupitelstva obce je k dispozici v kanceláři Obecního úřadu.

Vyvěšeno dne: 6. 9. 2017
Sejmuto: 22. 9. 2017

